
Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály

Egészségügy Aneszteziológiai szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Ápolási asszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Ápoló

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az otthoni szakápolási 
tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

Egészségügy Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Betegkísérő

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, A betegszállításról szóló 
19/1998.  (VI.3.) NM rendelet

Egészségügy Boncmester
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Citológiai szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Csecsemő és gyermekápoló

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, A háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

Egészségügy Diabetológiai szakápoló és edukátor
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Egészségfejlesztési segítő

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Egészségügyi asszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Egészségügyi gázmester

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes 
szabályairól 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet
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Egészségügy Egészségügyi gyakorlatvezető

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az egészségügyi kártevőirtó 
tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes 
szabályairól 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet

Egészségügy Endoszkópos szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Epidemiológiai szakápoló

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 
felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

Egészségügy Ergoterapeuta
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Felnőtt intenzív szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Fertőtlenítő-sterilező
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Fizioterápiás szakasszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az otthoni szakápolási 
tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

Egészségügy Fogászati asszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, A háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

Egészségügy Foglalkozásegészségügyi szakápoló

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, A foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet

Egészségügy Fogtechnikus
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Fogtechnikus gyakornok
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet
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Egészségügy Fülilleszték készítő

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyakorló ápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyakorló gyógyszertári asszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 
végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. 
(II. 25.) EüM rendelet, A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairólszóló 2006. évi XCVIII. törvény

Egészségügy
Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 
sugárterápiás asszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyakorló mentőápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyakorló szövettani asszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyermek intenzív szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Gyógy- és sportmasszőr
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet
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Egészségügy Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 
végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. 
(II. 25.) EüM rendelet, A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, 
a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 
követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

Egészségügy Gyógyszerkiadó szakasszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 
végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. 
(II. 25.) EüM rendelet, A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

Egészségügy Gyógyszertári asszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 
végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. 
(II. 25.) EüM rendelet, A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

Egészségügy Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Hospice szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy
Immunhisztokémiai,  hisztokémiai és molekuláris biológiai 
szakasszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet
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Egészségügy
Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás 
asszisztens

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Klinikai fogászati higiénikus 
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Klinikai laboratóriumi asszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Légzőszervi szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Mentőápoló

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, A mentésről szóló 5/2006. 
(II.7.) EüM rendelet

Egészségügy Mikrobiológiai szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Műtéti szakasszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Műtőssegéd-gipszmester
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Nefrológiai szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Onkológiai szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet
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Egészségügy Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 
végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. 
(II. 25.) EüM rendelet, A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, 
a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 
követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

Egészségügy Ortopédiai műszerész

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, Az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet 
végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. 
(II. 25.) EüM rendelet, A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, 
a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 
követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

Egészségügy Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Sürgősségi szakápoló
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Egészségügy Szövettani asszisztens
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirôl  szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, 
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirôl, valamint a mûködési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet

Építésügy Energetikai tanúsító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Építési műszaki ellenőr 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Építésügyi műszaki szakértő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Építészeti-műszaki tervezés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Felelős műszaki vezető 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Főépítészi tevékenység 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

Építésügy
Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 
tájvédelmi szakértői tevékenység

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 

Építésügy
Örökségvédelmi hatástanulmány műemléki munkarészének 
készítése

395/2012. (XII. 20.) Korm. Rendelet, 439/2013. (XI.20.) Korm. Rendelet

Építésügy Régészeti feltárás vezetése 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
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Építésügy Településrendezési szakértő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Településrendezési tervezés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Építésügy Területrendezési tervezés 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

Építésügy Tervtanácsi tag 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

Építőanyag-ipar Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése*
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és 
berendezési tárgyak üvegezése*

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták 
készítése

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Köszörűszerszámok előállítása egyedi és 
sorozatgyártásban

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Öblös- és díszműüvegek csiszolása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Porcelán nyerstermék készítő
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Porcelántárgyak festése, díszítése*
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése*
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia 
ellenőrzése

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának 
irányítása

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai 
folyamatok vezetése, szabályozása

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar
Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, 
laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati 
díszműáru és karácsonyfadíszek készítése

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Üvegféleségek durvacsiszolása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Üvegtárgyak előállítása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőanyag-ipar Vasbeton- és műkőelemek készítése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar
 Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási 
bádogos szerkezetek készítése, javítása

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Cserépkályhák, kandallók építése, javítása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet
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Építőipar Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Építőgépek kezelése és karbantartása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Épületek külső és belső tereinek díszítése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar
Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, 
mázolása, tapétázása

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar
Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének 
létesítése, javítása

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar

Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, 
épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. 
Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, 
bontása

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Kazánok, kemencék és kémények építése, bontása, javítása
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése*
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Könnyűgép-kezelői tevékenység végzése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Nehézgép-kezelői tevékenység végzése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Nyílászáró szerkezetek üvegezése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Építőipar
Zárt technológiai rendszerben üzemelő anyagmozgató 
gépek üzemeltetése

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 5/1997 (III. 5.) IKIM rendelet

Gépjármű közlekedés alváz és üregvédelem 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés autófényező 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés autókárpitos 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés autórugó- javító 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés belföldi és nemzetközi árufuvarozó szakmai irányító 261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet; 1071/2009/EK rendelet

Gépjármű közlekedés előzetes gépjármű- fenntartói vizsgálathoz tanúsítványadó
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet
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Gépjármű közlekedés előzetes jármű vizsgálatot végző tanúsítványadó 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

Gépjármű közlekedés gázautó- szerelő 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés gépjármű fenntartó tevékenység 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés gépjármű szerelő 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés gépjármű -villamossági javító 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés gépjárműbontó 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés gumiabroncs- javító 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés hatósági jármű műszaki vizsgabiztos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

Gépjármű közlekedés hűtőjavító 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés karosszéria javító 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés
közúti járművezetői szakoktatók, vizsgabiztosok és 
iskolavezetők képzése

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

Gépjármű közlekedés közúti járművezetők utánképzése 139/1991. (X. 29.) Korm. Rendelet

Gépjármű közlekedés közúti közlekdési szolgáltatás- járművezető 261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet; 2003/59/EK irányelv

Gépjármű közlekedés
menetíró, illetve a hozzá kapcsolódó sebességkorlátozó 
felszerelése, illesztése

1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet

Gépjármű közlekedés mezőgazdasági vegyszer szállító 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet

Gépjármű közlekedés önjáró emelő- és rakodógépek kezelése 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet

Gépjármű közlekedés undort keltő anyagot szállító 61/2013.(X.17.) NFM rendelet

Gépjármű közlekedés veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó 2/2002. (I. 11.) Korm. Rendelet, 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

Gépjármű közlekedés
veszélyes áruk nemzetközi és belföldi közúti szállításához 
kapcsolódó tevékenységek

61/2013.(X.17.) NFM rendelet, 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet

Ingatlanügy ingatlankezelői 1993. évi LXXVIII. törvény

Ingatlanügy ingatlanközvetítői 1993. évi LXXVIII. törvény

Ingatlanügy
ingatlanvagyon-értékelő, és -közvetítői szolgáltatói 
tevékenység 

1993. évi LXXVIII. törvény

Ingatlanügy társasházkezelői 1993. évi LXXVIII. törvény

Ipar
21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán 
(töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és 
segédberendezéseinek kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és 
olajtüzelő-berendezések kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, 
edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, 
töltettől, nyomástól függetlenül)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és 
az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, 
nyomástól függetlenül)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar ADR ügyintéző 21/2010 NFGM rendelet
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Ipar
Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és 
hajszín készítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar

Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, 
ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. 
Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up 
(tetoválás)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Biolaboráns tevékenység 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Biológiai termékek előállítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak 
készítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak 
készítése, épületek belső terének kárpitozása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák 
készítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és 
összeszerelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, 
üzemeltetése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Emelőgép kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Energiaátalakító-berendezés kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Építési anyagelőkészítő gépek kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Építőanyagipari minőségellenőrzés (rögzített minőségi 
kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító 
intézkedések kezdeményezése)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek 
kivitelezése, javítása, karbantartása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő 
nyilatkozat megtétele

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Faaljzatok, alapépítmények készítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, 
berendezések készítése, karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, 
javítása kézi munkával

21/2010 NFGM rendelet
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Ipar
Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző 
faeszközök készítése, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási 
cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható 
cikkek készítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Faipari tömegcikkek készítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fehérnemű-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Felsőruházat készítése bőrből 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Felvonó- és mozgólépcső ellenőr 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

Ipar Felvonószerelés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással 
(gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fémmegmunkálás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi 
berendezések használata

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fémszerkezet gyártása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, 
lakköntőgépek kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Fénykép- és videofelvételek készítése kidolgozása, és 
fotótermékek értékesítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Férfiruha-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fonás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fotóanyaggyártás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Földmunkagép kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar

Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és 
erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes 
jármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, 
beszabályozása, hibás berendezés javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Gépipari minőség-ellenőrzés (rögzített minőségi 
kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító 
intézkedések kezdeményezése)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Gumigyártás, gumifeldolgozás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Gyermekruha-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések 
gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Gyógynövényipari termékek előállítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Gyógyszer- és tápszerkészítés 21/2010 NFGM rendelet
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Ipar Gyógyszerhatóanyag-gyártás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Háztartási berendezések, üzembe helyezése, karbantartása, 
javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok 
szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Ipari gép, berendezés javítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Ipari robbanóanyagraktár kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, 
irányítása, ellenőrzése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kékfestés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, 
nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, 
furatköszörülési, síkköszörülési móddal

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták 
elkészítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kéz- és lábápolás, műkörömépítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok 
tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek 
szerelésre való előkészítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, 
kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek 
berendezéseit

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kozmetikumok előállítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kőolaj-feldolgozás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kötés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, 
javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kötöttáru-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Központifűtés- és csőhálózat-szerelés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Közraktár vezetője 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Lábbelik készítése gépi műveletekkel 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Lábbelik készítése kézi műveletekkel 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Laboratóriumi műveletek végzése 21/2010 NFGM rendelet
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Ipar Lakástextil konfekcionálás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Lakk- és festékgyártás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények 
érintésvédelmi vizsgálata

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi 
berendezésének felülvizsgálata

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Max. 1 400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú 
kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) 
kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú 
kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és 
segédberendezéseinek kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú 
kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) 
kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, 
javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, 
üzemeltetése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Meghibásodott lábbelik javítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, 
falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek 
szerelése, javítása, cseréje

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Motorkerékpár, -alkatrész javítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Műanyagfeldolgozás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott 
eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Műbútornak minősülő berendezések készítése, 
helyreállítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, 
műszeres beállítása, karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek 
szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, 
javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken 
feszültség alatti munkavégzés

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Nemszőttkelme-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Nőiruha-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Növényvédőszer-gyártás 21/2010 NFGM rendelet
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Ipar
Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény 
vizsgálata

21/2010 NFGM rendelet

Ipar PB cseretelep kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése 
és lefejtése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Polgári pirotechnikai termékek gyártásának irányítása, 
működtetése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek 
számára

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök 
(erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Robbanóanyag-gyártás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Robbanónyagok szállítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Ruhadarabok kiszabása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések 
kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések 
kezelőinek és javítóinak műszaki vezetője

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések 
tervezése, kivitelezése, üzemeltetése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, 
javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Szénsavtermelés és -feldolgozás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Szériázás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Szerszámgyártás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Szíjgyártó és nyerges termékek készítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe 
helyezése, karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Tankállomás kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Targoncavezetés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Tartósított bőrök cserzése, kikészítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Táskák, apróáruk, bőröndök készítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Televízió- és videó készülékek szerelése, hangolása, 
beállítása, karbantartása, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák 
készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó 
és dúcoló munkák végzése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Textilfestés és -kikészítés 21/2010 NFGM rendelet
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Ipar
Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr 
felhasználásával

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Útépítőgép-kezelő 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Üveg, valamint műanyag alapanyagokból 
szemüveglencsék készítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken 
feszültség alatti munkavégzés

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, 
felügyelete

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Vegyianyaggyártó 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Vegyipari termékek minőségbiztosítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Vegytisztítás, textiltisztítás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és 
karbantartása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata 21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR 
előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek 
ellenőrzése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, 
telepítése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar
Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése 
villamosműben

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Villamosművek villamos berendezésének kezelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Villamosművi berendezések, állomások szerelése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Vízvezeték- és vízkészülék szerelés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés, fogyasztói 
vezeték és gázfogyasztó készülék létesítése, karbantartása, 
javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok 
alapján

21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok 
alapján

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Fajátékok készítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Gombkötés, paszománykészítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, 
gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Hagyományos „cserép” tárgyak készítése, értékesítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése 21/2010 NFGM rendelet



Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály
Ipar Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Jelmez- és alkalmiruha-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kalap- és sapkakészítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Műstoppolás 21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak 
készítése, díszítése, javítása

21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos 
takács szövőszéken

21/2010 NFGM rendelet

Ipar Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása 21/2010 NFGM rendelet

Ipar Textiljáték-készítés 21/2010 NFGM rendelet

Ipar 
Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak 
készítése, hagyományos magyar népművészeti kincs és 
technika alapján

21/2010 NFGM rendelet

Kereskedelem Élelmiszer értékesítés a zöldség és gyümölcs kivételével 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Építőanyagok értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Étrend kiegészítők, gyógynövények értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Fegyver-és lőszer, pirotechnika értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Fotó cikk értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem
Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések, 
villamossági cikkek

21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Hulladék kereskedelem 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Hús-és hentesáru, hal értékesítés 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Jármű, járműalkatrész értékesítés 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Kedvtelésből tartott állatok, és állateledel értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Kertészeti cikk, növényvédőszer értékesítés 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Kozmetikai termék, háztartási-vegyi cikk értékesítés 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Optikai cikkek értékesítése, szemüveg készítése és javítása 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Óra, ékszer értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Sportszer, játék értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Üzemanyag, gázpalack értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem
Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak 
értékesítése

21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem 
Audió- és videoberendezések, TV, hang- és képanyagok és 
ezek alkatrészei értékesítése

21/2010. NFGM rendelet



Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály

Kereskedelem Elektromos háztartási cikk, háztartási kisgépek értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Számítógép, szoftver, számítógép alkatrészek értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kereskedelem Telekommunikációs cikkek értékesítése 21/2010. NFGM rendelet

Kultúra artista 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra bábkészítő 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra bábszínész 122/2011. (VII. 15.) Korm. Rendelet

Kultúra bábtervező 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra balett-igazgató 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra balettmester 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra díszlettervező 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra díszlettervező-asszisztens 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra dramaturg 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra egyéb zenekari tag 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra énekes, hangszeres szólista 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra énekkari tag 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra énekmester 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra festő 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra
főzeneigazgató, zeneigazgató, zenei vezető, zenekar-
igazgató

122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra játékmester 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra jelmeztervező 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra jelmeztervező-asszisztens 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra karmester 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra karnagy, karvezető, karigazgató 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra koreográfus 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra koreográfus-asszisztens 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra korrepetitor 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra lektor 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra magánénekes 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra magántáncos 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra művészeti vezető, művészeti igazgató 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra népi zenekarvezető 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra opera-, szimfonikus és kamarazenei tag 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra pantomimes 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra rendező, főrendező 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra rendező-asszisztens 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet



Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály
Kultúra segédrendező 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra segédszínész 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra statiszta 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra súgó 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra szcenikus 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra színész 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra szobrász 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra tánckari tag 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra táncos szólista 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra ügyelő 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra vers- és prózamondó 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Kultúra világítástervező 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

Légiközlekedés
A légijármű, légijármű komponens, valamint a 
légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártása, valamint 
karbantartása

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

Légiközlekedés
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás, egyéb szállítást 
kiegészítő szolgáltatás

5/2001. KöViM rendelet

Légiközlekedés Légijármű földi kiszolgálása 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

Légiközlekedés Légijármű gyártása, Repülőgép javítása 13/2012. NFM rendelet

Légiközlekedés
Léginavigációs szolgálat és légiforgalmi szolgáltatások 
ellátása

17/2008. (IV.30.) GKM rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Egyéb épület, ipari takarítás – kéményseprés 63/2012 (XII. 11.) BM rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Építmények tűzvédelmével, beépített tűzvédelmi 
berendezések tervezésével kapcsolatos tevékenység

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Építmények tűzvédelmével, tűzoltó technikai eszközökkel, 
ipari tűzvédelemmel, tűzvizsgálattal kapcsolatos szakértői 
tevékenység

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Magánnyomozói tevékenység 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Személy- és vagyonvédelem 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet, 2012. évi CXX. Törvény

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Temetkezési szolgáltató (egység vezetője, halottasházi 
munkás, halottszállító, krematóriumi munkatárs, 
temetésrendező, temetés-szolgátatási munkás, temetkezési 
vállalkozó)

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Tűzrendész 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet

Magánbiztonság és egyéb 
közszolgáltatás 

Tűzvédelmi dokumentáció elkészítése 375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet



Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály
Magánbiztonság és egyéb 

közszolgáltatás 
Vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzatban 
meghatározott, képesítéshez kötött tevékenységek (egyes 
gépkezelői tevékenységek)

16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Állami természetvédelmi őri feladatok ellátása 2012. évi CXX. Törvény, 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Állatgondozó  3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Állatkerti állatgondozás 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Állatkísérlet végzése 1998. évi XXVIII. Törvény, 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, 41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Állatorvosi, állategészségügyi szaksegédi feladatok 
ellátása

2012. évi CXXVII. törvény;

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Barlangi idegenvezetés 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Barlangi kutatásvezetés 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Barlangi túravezetés 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Ebrendészeti feladatok ellátása 1998. évi XXVIII. tv.

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Elektromoshalászgép-kezelő 2013. évi CII. törvény 46.§ (6) bekezdése

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Élelmiszervállalkozás működtetése 47/2011. (V.31.) VM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

erdész, erdőőr (munkakör: erdész, segéderdész; kézi és 
gépi fakitermelő (favágó))

83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Erdészeti és erdőgazdálkodásra vonatkozó tevékenységek 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet,

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Erdészeti gépüzemeltetés, gépkarbantartás 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Erdőfőfelügyelő, főerdőtervező 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

erdőgazdasági, erdészeti gépkezelés 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Erdőrendezéshez részletes termőhelyvizsgálat végzése 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Étrend-kiegészítő gyártás 47/2011. (V.31.) VM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Éves vadgazdálkodási terv készítése 30/1997. (IV. 30.) FM rendelet



Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály
Mezőgazdasági termelés, 

környezetvédelem és vízgazdálkodás
Fakitermelő 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Földmérési térképészeti munka 2012. évi XLVI. Törvény, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Földmérő, térképész 21/1997. (III.12.) FM-HM együttes rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Halászati őri feladatok ellátása 2013. évi CII. törvény 46. § (6) bekezdés;

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Hegyőri feladatok ellátása 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Hivatásos vadászati tevékenység 79/2004. (V. 4) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Ingatlanrendező földmérő 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Integrált növény-és talajvédelmi feladatok ellátása 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Ipari búvári tevékenység 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Keltetőgép kezelés 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Kertészeti gépüzemeltetés, gépkarbantartás 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Környezetvédelmi berendezés üzemeltetése 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Környezetvédelmi megbízott 2012. évi CXX. Törvény, 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Közúti élőállat szállítás 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Kutyakiképzés 1998. évi XXVIII. tv

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Lakott-területi fakitermelő 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelés 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Mezőgazdasági pilóta tevékenység ellátása 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet; 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Mezőőri feladatok ellátása 1997. évi CLIX. törvény; 2012. évi CXX. törvény

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Motorfűrész-kezelő 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Növénytermesztési gépüzemeltetés, gépkarbantartás 16/2001. (III.3.) FVM rendelet
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Mezőgazdasági termelés, 

környezetvédelem és vízgazdálkodás
Növényvédelmi gépkezelés 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Növényvédő- és méregraktár kezelése 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Önkormányzati természetvédelmi őri feladatok ellátása 2012. évi CXX. Törvény, 9/2000. (V. 19.) KöMr.

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Palackozógép kezelése 16/2001. (III.3.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Száraztésztafélék gyártása 47/2011. (V. 31.) VM rendelete

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Trifla gyűjtés 24/2012. (III. 19.) VM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem és vízgazdálkodás

Víziállat-egészségőri tevékenység végzése 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatjólléti felelős (a képesítés nem szükséges, ha van 
közép-, vagy felsőfokú agrár, illetve állattenyésztési 
szakképesítés) 

32/1999. FVM rendelet 11/A §

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatkert vezetése 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatkertben az állatok tartásáért felelős személy 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatkerti ápoló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatkísérlet végzése 1998. évi XXVIII. törvény, 40/2013. (II. 14.) Korm. Rendelet, 41/1997. (V. 28.) FM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatkísérlet vezetése 1998. évi XXVIII. törvény, 40/2013. (II. 14.) Korm. Rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd 2012. évi CXXVII. törvény

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Baromfikeltető állomáson keltetési tevékenységet irányító 
személy

121/2007. (X. 18.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Embrióátültető állomás üzemeltetéséért felelős személy 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Hegyőr 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Hivatásos vadász 1997. évi XLVI. Törvény, 1996. évi LV. Törvény

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Hulladékgyűjtő és szállító 2012. évi CLXXXV törvény

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Kísérleti állatok gondozása, felügyelete 1998. évi XXVIII. törvény, 40/2013. (II. 14.) Korm. Rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Mesterséges termékenyítés és embrióáttültetés végzése 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet
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Mezőgazdasági termelés, 

környezetvédelem, vízgazdálkodás
Mesterséges termékenyítő állomás szakszemélyzete 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Mezőőr 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Növényvédő betanított munkás 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Növényvédő és méregraktár-kezelő 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Növényvédő szakmunkás 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Permetezőgépek felülvizsgálatára tanúsított állomás 
vezetője

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Települési szilárdhulladék-kezelő 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Teljesítmény vizsgálás, törzskönyvezés, adatfelvételezés 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Természetvédelmi őr 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Természetvédelmi területőr 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Vadgazdálkodási ütemterv készítése 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár 
megállapítása (kárszakértő)

1996. évi LV. Törvény, 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Vágóállatok vágás utáni minősítője 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos munkakörök 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Mezőgazdasági termelés, 
környezetvédelem, vízgazdálkodás

Vízkútfúrás 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Nukleáris energia Nukleáris létesítményben történő alkalmazás 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

Pénzügy
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
irányítása, vezetése, számviteli beszámoló készítése.

93/2002. (V.5.) Korm. rendelet

Pénzügy Adótanácsadás 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet

Pénzügy

Külkereskedelmi ügyletek realizálásának folyamatában 
felmerülő vámkezelések szakmai előkészítése, a 
vámkezelések során a vámhivatalnál történő 
közreműködési tevékenység

2003. évi CXXVII. törvény

Pénzügy Okleveles adószakértői tevékenység 26/2008. (VIII.30.) PM rendelet

Pénzügy
Valutaváltással kapcsolatos, valamint valutapénztáros és 
valutaügyintéző feladatok ellátása

297/2001. (XII.27.) Korm. rendelet

Pénzügy Vámszakmai feladatok ellátása 2003. évi CXXVI. törvény és 2003. évi CXXVII. törvény
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Sport 
Edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való 
felkészítése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) 
vezetése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport Fitness-wellness asszisztensi tevékenység ellátása 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél 
szakreferensi feladatok ellátása

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, 
pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátása

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtása, 
a diákok versenyekre való felkészítése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 

Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és 
vezetése a közoktatási intézmények - kiemelten a 4-8 éves 
korosztály - tanórán kívüli és szünidei sportrekreációs 
foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részére

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport Sportmasszőr-vállalkozások vezetése feladatok ellátása 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Sportszervezeteknél mozgásterápiás, sportrehabilitációs 
szolgáltatások irányítása

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Sportszervezeteknél, fitness termekben, táncklubokban, 
továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban 
fitness programok szervezése és vezetése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 

Sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, 
szabadidőközpontokban és művelődési házakban - az 
egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként - 
edzések tervezése és közreműködés azok végrehajtásában, 
a résztvevők egészséges életvitelének kialakításában

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 

Sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, 
szabadidőközpontokban, művelődési házakban, idősek 
klubjában, fitness termekben, szabadidős programszervező 
cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás 
eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító 
foglalkozások szervezése és vezetése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Sportszervezeteknél, sportszövetségeknél masszázs 
kezelések végzése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet
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Sport 
Sportszervezeteknél, táncklubokban, fitness termekben, 
szabadidőközpontokban és művelődési házakban orientális 
tánctanfolyamok programjának szervezése és vezetése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Sportszövetség, valamint a nemzeti sportszövetségek 
hivatali munkáját irányító (főtitkár vagy azzal azonos 
feladatokat ellátó) személy

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) vezetőedzői, 
szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a 
vezetőedző segítése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, 
aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, 
megszervezése és vezetése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 
Uszodákban, medencével rendelkező szállodákban, aqua-
parkokban vízi rekreációs foglalkozások tervezése, 
szervezése és vezetése

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Sport 

Wellness turizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar 
területén szakértőként közreműködés modern, 
közérzetjavító és élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó 
sportrekreációs létesítmények tervezésében, 
kivitelezésében és üzemeltetésében

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások A szolgáltatásért felelős szakmai vezető
Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről 
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások
Bilingvális módszerrel történő korai fejlesztést és 
gondozást, óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatás

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV.   törvény

Szociális szolgáltatások
Családgondozás keretében végzett tanácsadást és 
segítségnyújtást végző személy

Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről 
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások Családsegítés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Falu-, tanyagondnoki szolgálat
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Foglalkozási rehabilitációs szakértő A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

Szociális szolgáltatások
Fogyatékos személyek ellátása - fogyatékos személyek 
ápoló- gondozó otthonának, átmeneti intézményének, 
ápoló-gondozó célú lakóotthonának működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Fogyatékos személyek ellátása – nappali ellátás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások
Fogyatékos személyek ellátása - rehabilitációs 
intézmények, rehabilitációs célú lakóotthonok működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Fogyatékos személyek ellátása – támogató szolgálat
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
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Szociális szolgáltatások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
egyes formáiban - alapellátás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
egyes formáiban - szakellátás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
egyes formáiban vezetői beosztásban- alapellátás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
egyes formáiban vezetői beosztásban- szakellátás

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Az egyéni gondozás, nevelés 
szakmai-módszertani tervezése szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Bölcsődei ellátás, csecsemő- 
és kisgyermekgondozás, nevelés szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Fogyatékos gyermekek 
gondozása, nevelése szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekek átmeneti 
gondozása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekek napközbeni 
ellátása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekek vagyoni 
érdekvédelme szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekek, illetve a 
gyámhatósági eljárásban érintett személyek 
személyiségvizsgálata szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekjóléti szolgáltatás 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekotthoni ellátás 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Gyermekvédelmi és gyámügyi 
igazgatás szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Javítóintézeti nevelés 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Konfliktuskezelés, 
gyermekvédelmi közvetítés, mediáció szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Nevelőszülői, helyettes szülői 
ellátás szakterület 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
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Szociális szolgáltatások Gyermekvédelmi szakértő - Nyilvántartás szakterület
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Speciális szükségletű 
gyermekek ellátása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Gyermekvédelmi szakértő - Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Hajléktalan ellátás - hajléktalanok átmeneti otthonának 
működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások
Hajléktalan ellátás - hajléktalanok éjjeli menedékhelyének 
működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Hajléktalan ellátás - hajléktalanok nappali ellátása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Hajléktalan ellátás - utcai szociális munka
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Házi segítségnyújtás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Hivatásos gondnok
A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) 
ESZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások
Idősek ellátása - idősek ápoló- gondozó otthona, átmeneti 
intézményének működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások
Idősek ellátása - idősek nappali ellátása, demensek nappali 
ellátása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - ápolónő A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - gyermekfelügyelő A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - gyógypedagógus A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - intézményvezető, intézményvezető-helyettes A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - iskolai tanár, tanító A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - nevelő A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - növendékügyi előadó A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - pszichológus A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - rendész A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - szakoktató, munkaoktató A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Javítóintézet - utógondozó A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet 

Szociális szolgáltatások Jelnyelv oktatása A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV.   törvény

Szociális szolgáltatások Jelnyelvi tolmács A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet

Szociális szolgáltatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Kiképző
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet



Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály

Szociális szolgáltatások
Nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző 
személy

 Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről 
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások Pszichiátriai ellátás -
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Pszichiátriai ellátás - közösségi ellátás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások

Pszichiátriai ellátás - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó 
otthonának, átmeneti intézményének, rehabilitációs 
intézményének, rehabilitációs célú lakóotthonának 
működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Pszichiátriai ellátás - pszichiátriai betegek nappali ellátása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Rehabilitációs mentor
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások Rehabilitációs orvosszakértő A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

Szociális szolgáltatások Rehabilitációs tanácsadó
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások Speciális kommunikációs rendszerek oktatását A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV.   törvény

Szociális szolgáltatások Szakképzett szociális gondozó
A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, 
szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007 (XII. 15.) Korm. rendelet

Szociális szolgáltatások Szenvedélybeteg ellátása - közösségi ellátás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások

Szenvedélybeteg ellátása - szenvedélybetegek ápoló-
gondozó otthonának, átmeneti intézményének, 
rehabilitációs intézményének, rehabilitációs célú 
lakóotthonának működtetése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szenvedélybeteg ellátása - szenvedélybetegek nappali 
ellátása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Szociális étkeztetés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és  működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

Szociális szolgáltatások Szociális foglalkoztatásban segítő

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi 
feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 
17.) ICSSZEM rendelet

Szociális szolgáltatások Szociálpolitikai szakértő - Családsegítés szakterület
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Fogyatékos személyek szociális 
ellátása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
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Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Hajléktalan személyek szociális 
ellátása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Időskorúak szociális ellátása 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Pszichiátriai betegek szociális 
ellátása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Rehabilitációs utógondozás 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások

Szociálpolitikai szakértő - Szakértői közreműködés a 
személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos 
eljárásokban, szakértői közreműködés a fogyatékos 
személyek alapvizsgálatában, a rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálatban, a szociális intézményekben ellátott 
személyek állapotának felülvizsgálatában, szakértői 
közreműködés a komplex minősítési eljárásban 
szakterületek

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Szenvedélybetegek szociális 
ellátása szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Szociális foglalkoztatás 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások Szociálpolitikai szakértő - Szociális igazgatás szakterület
Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások
Szociálpolitikai szakértő - Szociális minőségfejlesztési 
tanácsadás szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások

Szociálpolitikai szakértő - Szociális szolgáltatások 
tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a közösségi 
ellátásokat, a csoportmunkát, valamint a 
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás 
szakterület

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások Terápiás kutyát irányító személy
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet

Szociális szolgáltatások Vezető gondozó
A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, 
szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007 (XII. 15.) Korm. rendelet

Turizmus, vendéglátás Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése 21/2010 NFGM rendelet

Turizmus, vendéglátás Gyorséttermi, büfé szolgáltatás 21/2010 NFGM rendelet

Turizmus, vendéglátás Idegenvezetés 5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás Lovas szolgáltató tevékenység 14/2008. ÖM rendelet
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Turizmus, vendéglátás

Meleg és hideg ételek, italok készítése (kivétel: palacsinta, 
lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, 
kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint 
gyorséttermi és ételeladás keretében való ételkészítés)

21/2010 NFGM rendelet

Turizmus, vendéglátás Munkahelyi, intézményi büfé 21/2010 NFGM rendelet

Turizmus, vendéglátás Munkahelyi, intézményi főzőkonyhás, konyhai szolgáltatás 21/2010 NFGM rendelet

Turizmus, vendéglátás Rendezvényszervezés 5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás Szabadidő-szervezés 5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás Szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység 5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás
Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és 
program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni 
társasutak értékesítése)

5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás Utazásszervezés és -közvetítés 5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás Ügyfélszolgálat, információ 5/1997. IKIM rendelet

Turizmus, vendéglátás 

Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, italok 
kiszolgálása (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-
dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, 
illetve készítése, valamint gyorséttermi- és ételeladás 
keretében való ételkészítés)

21/2010 NFGM rendelet

Vasúti közlekedés
Egyéb vasúti tevékenységek és munkakörök
(a részletes felsorolást a 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet 
melléklete tartalmazza)

19/2011 (V. 10.) NFM rendelet

Vasúti közlekedés Vasúti járművezető 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet

Vasúti közlekedés Vasúti járművezetők oktatója, vizsgabiztosa 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet

Víziközlekedés
Belvízi és tengeri úszólétesítményen ellátandó szolgálatok, 
kedvtelési hajók vezetése

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. ( IV.27.) KöViM rendelet, 2012. évi XIX. törvény a 
tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi 
egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről


